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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΩ∆ CPV ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
(τεµ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α (€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α (€) 

1. 16311000-8 

Μηχανή κοπής γκαζόν ισχύος τουλάχιστον 3,2 HP ή 
κυβισµού τουλάχιστον 140cm3, ύψος κοπής 25-75 cm, 
πλάτος κοπής τουλάχιστο 46 cm, και κάδο συλλογής 
τουλάχιστο 70 lt. Να διαθέτει τιµόνι ρυθµιζόµενο ως προς 
το ύψος που να µπορεί να αναδιπλωθεί. Η εκκένωση του 
χορτοσυλλέκτη να είναι εύκολη, να έχει εργονοµικό 
τιµόνι, και εύκολο χειρισµό. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε 
βαριά χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς 
και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

1 628,00 628,00 

2. 16310000-1 

Βενζινοκίνητο θαµνοκοπτικό κυβισµού τουλάχιστον 34 
cm3, ισχύος τουλάχιστον 2,1 HP, µέγιστου βάρους 7,1 
kg. Να έχει κεφαλή µεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής 
καθώς και σύστηµα εξάρτησης. Να διαθέτει αυτόµατη 
επαναφορά του διακόπτη σβησίµατος, εύκολη εκκίνηση, 
και υπερυψωµένες χειρολαβές. Επίσης να είναι 
ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια 
ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

3 555,00 1665,00 

3. 16000000-5 

Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο µε πάνω 
χειρολαβή κυβισµού τουλάχιστον 23,6 cm3, ισχύος 
τουλάχιστον 1,2 HP, µέγιστου βάρους 2,7 kg (χωρίς τη 
λάµα), µε λάµα 25 cm και αλυσίδα µικρής διατοµής 
(βήµα 1/4", πάχος αυλακιού λάµας και αλυσίδας 1,1mm). 
Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει µεγάλη 
διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

2 400,00 800,00 

4. 16000000-5 

Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο µε πάνω 
χειρολαβή κυβισµού τουλάχιστον 23,6 cm3, ισχύος 
τουλάχιστον 1,6 HP, µέγιστου βάρους 3,7 kg (χωρίς τη 
λάµα), µε λάµα 30 cm. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά 
χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

3 320,00 960,00 

5. 16000000-5 

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο µε πάνω χειρολαβή 
κυβισµού τουλάχιστον 35,2 cm3, ισχύος τουλάχιστον 2,4 
HP, µέγιστου βάρους 3,9 kg (χωρίς τη λάµα), µε λάµα 35 
cm. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει 
µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 
ετών. 

2 510,00 1020,00 



6. 16000000-5 

Ψαλίδι µπορντούρας διπλής όψης,  µέγιστου βάρους 6 
kg, κυβισµού τουλάχιστον 21,2 cm3 και ονοµαστική ισχύ 
τουλάχιστον 1 hp, µήκος λεπίδας 60 cm και σύστηµα 
απορρόφησης κραδασµών. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά 
χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

3 520,00 1560,00 

7. 16000000-5 

Τηλεσκοπικό µπορντουροψάλιδο κυβισµού τουλάχιστον 
21 cm3 , ισχύος τουλάχιστον 1 HP. Το µέγιστο βάρος να 
είναι 6,5 kg, να φέρει ρυθµιστή στροφών στο χειριστήριο 
και να δέχεται ρύθµιση της γωνίας των µαχαιριών 0-145 
µοίρες. 

1 530,00 530,00 

8. 16000000-5 

Γεωτρύπανο χειρός µε βενζινοκινητήρα για την διάνοιξη 
οπών φύτευσης µε κυβισµό τουλάχιστον 36 cm3 και 
ισχύος 1,9 HP. Σηµαντικό να φέρει φρένο για την άµεση 
διακοπή του αριδιού σε περίπτωση που κατά τον 
χειρισµό η περιστροφή του αριδιού µπλοκάρει. Να φέρει 
αρίδι διαµέτρου 300 mm και να επιτρέπει την χρήση 
αριδιών διαφορετικής διαµέτρου. Το µέγιστο βάρος 
(χωρίς το αρίδι) να είναι 10 kg 

1 1025,00 1025,00 

9. 16000000-5 

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο κυβισµού τουλάχιστον 36 
cm3, ισχύος 1,9 HP προοριζόµενο για επαγγελµατική 
χρήση. Το βήµα της αλυσίδας να είναι 1/4", το πάχος του 
αυλακιού της λάµας και της αλυσίδας να είναι 1,1mm. Να 
έχει µέγιστο βάρος 7,7 kg. Να φέρει τηλεσκοπικό 
βραχύονα τετράγωνης ή εξάγωνης διατοµής. Να φέρει 
σύστηµα ανάρτησης για ξεκούραστη πολύωρη χρήση 

1 720,00 720,00 

10. 16000000-5 

Φυσητήρας επαγγελµατικού τύπου για παρατεταµένη 
πολύωρη χρήση. Να έχει κυβισµό τουλάχιστον 21,1 cm3 
και µέγιστο βάρος 5,6 kg.  1 530,00 530,00 

11. 31111000-7 

Σταθεροποιητής τάσης γεννήτριας µονοφασικού 
ρεύµατος. Ελάχιστη τάση εισόδου 160 V και τάση εξόδου 
230V. Το ρεύµα τροφοδοσίας να φτάνει έως στα 30Α 2 110,00 220,00 

    Άθροισµα: 9658,00 

    Φ.Π.Α 24%: 2317,92 
   Γ. Σύνολο: 11975,92 
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